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Konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst
På vegne av 14 organisasjoner som representerer regionene fra lengst sør i landet til Hammerfest i nord, oversender

Greater Stavanger et felles innspill til konsekvensutredningen i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i

Barentshavet sørøst. Vi henviser til vårt innspill til arbeidene med Stortingsmelding 28 (2010 —2011) En næring for

framtida —om petroleumsvirksomheten, hvor vi argumenterte for åpning av nye arealer for virksomheten. Det er med

glede vi ser at dette nå konkretiseres så kort tid etter at meldingen ble behandlet i Stortinget.

Organisasjonene mener det er meget viktig å synliggjøre hvilken risiko for samfunn og miljø petroleumsaktiviteter
representerer. Dette må vurderes opp mot den verdiskaping aktivitetene fører til både i øyeblikket og langt framover i tid.

Organisasjonene mener at konsekvensutredningen gir et balansert og godt bilde av risikoen, hvordan denne kan styres og
verdiskapingen.

Kapasiteten i den norske olje- og gassindustrien er ikke behandlet i utredningen. Problemstillingen er likevel reist i media i

forbindelse med konsekvensutredningen. Organisasjonene mener at åpningen av nye områder ikke vil ha umiddelbart

effekt for den norske industriens kapasitet, men først vil merkes om fem til 10 år. Det er således ikke fornuftig å utsette
åpningen av nye områder på grunn av dagens kapasitetsutfordringer.

Organisasjonene vil trekke fram følgende punkter fra rapportene:

Sikkerhetsberedska :

Aktiviteter i den nordlige delen kan medføre enkelte utfordringer, men disse kan imøtekommes gjennom etablering av

infrastruktur og ved ny teknologi/nye løsninger. Ingen av utfordringene er isolert sett vurdert å være uoverkommelige.

God planlegging, videreutvikling av teknologi og løsninger vil sikre at det kan etableres en beredskap også i disse

områdene som vi være forsvarlig og tilsvarende den som er etablert i områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Beredska mot akutt forurensin :

Petroleumsvirksomhet i nye områder reiser vanligvis nye utfordringer. Generelt viser studiene at selv om det finnes flere

utfordringer relatert til fysisk miljø og ytre rammebetingelser, kan disse imøtekommes gjennom krav fra myndighetene,
tekniske løsninger, god planlegging og gjennomføringer av operasjoner, og styring av aktiviteter tidsmessig.

Verdiska in o s sselsettin :

For petroleumsaktiviteter i dette området er det vist til betydelig verdiskaping både på et regionalt og et nasjonalt nivå.
Det vises også til at et betydelig antall arbeidsplasser kan bli skapt både i forbindelse med utbyggingsaktivitetene og drift

av installasjonene. Ringvirkningene vil bli positive i Nord-Norge og i alle olje- og gassklyngene i hele landet.
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Oppsummering: 


Det er ingenting i rapporten som konkluderer med at det ikke kan drives petroleumsvirksomhet i området. Rapporten

demonstrerer at i de fleste tilfeller er risikoen lavere enn for områder som allerede er åpnet. Og i de meget få tilfeller

hvor risikoen er annerledes er det ikke tvil om at industrien kan imøtekomme kravene for sikker aktivitet. Myndighetene

må nå som tidligere stille krav til industrien. Erfaring fra petroleumsvirksomhet i alle andre områder på sokkelen viser at

industrien har stor vilje og kompetanse til å etterkomme både eksisterende og nye krav.

Organisasjonene bak innspillet har også deltatt eller vil delta i fylkeskommunale/regionale innspill hvor lokale saker blir

ytterligere spesifisert. Åpning av Barentshavet sørøst er et viktig industripolitisk initiativ for aktivitetene i nordområdene

og for hele den norske olje- o assindustrien. Det er viktig for den økonomiske utviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.
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Vedlegg:

Liste over deltakende organisasjoner



Næringssjefen i Dalane, v/Valentin Svelland
Greater Stavanger Economic Development, v/Jan Soppeland
Haugaland Vekst, v/Tormod Karlsen
Business Region Bergen, v/Asbjørn Algrøy
Hordaland Olje og Gass, v/Ove Lunde
Komvekst (Kristiansund), v/ Ellen Engdahl
Alstahaug kommune, v/Stig-Gøran Olsen, Næringssjef
Dønna kommune, v/Tor Henning .Jørgensen
LoVe Petro, v/Ørjan Robertsen
Kunnskapsparken Nord (Harstad), v/Jørgen Bratting
Petroarctic, v/Kjell Giæver
Næringsforeningen i Tromsø, v/Grete Kristoffersen
Næringsforeningen i Hammerfest, v/Kristine J. Bock
Probarents, v/Trine Bredal Hauan


